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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 
ه حمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ال

 أجمعین، أما �عد...

ففــي صــحیح اإلمــام البخــاري وفــي غیــره مــن دواو�ــن اإلســالم عــن ابــن عبــاس وغیــره، قــال: �ســفت 
صـلى -النبـي یـوم مـات إبـراهیم، �عنـي ابـن –صـلى هللا علیـه وسـلم –الشمس على عهـد رسـول هللا 

  فقال الناس: �سفت الشمس لموته. –هللا علیه وسلم 
عنــد العــرب أنــه إذا مــات عظــیم وحصــل فــي وقتــه �ســوف قیــل: �ســفت  اســائدً  اكــان هــذا اعتقــادً 

ـ«فحمـد هللا وأثنـى علیـه، وقـال:  -علیه الصالة والسالم–الشمس من أجله، فقام النبي  ْمَس إنَّ الشَّ
ُف  التـي للااَِّ  ِمـْن آَ�ـاتِ همـا وَ  حیاتـه،َوال ل آَ�اِت للااَِّ ال َیْنكِسـَفاِن ِلَمـْوِت َأَحـدٍ َواْلَقَمَر آَیَتاِن ِمْن  ُ�َخـوِّ

 .]٥٩راء:[اإلس }�ًفاَوَما ُنْرِسُل ِ�اآلَ�اِت ِإالَّ َتْخوِ {: -جلَّ وعال–�ما قال  »ِبِهَما ِعَباَدهُ 
شــاع وذاع بــین النــاس وســاد ولكــن مــع األســف الشــدید أن النــاس فــي مثــل هــذه الظــروف �عــد أن 

ــا  ال ،بیــنهم معرفــة الكســوف مــن أولــه إلــى آخــره فــي بدایتــه ونهایتــه وتحدیــد مدتــه صــار أمــًرا عاد��
لمــا حصــل الكســوف خــرج �جــر رداءه و�ظــن  -علیــه الصــالة والســالم–ُ�حــرك فــیهم ســاكًنا، والنبــي 

اس بدا�ــة الكســوف، وعرفــوا نعــم عــرف النــ -جــلَّ وعــال–أنهــا الســاعة، وهــو المؤ�ــد �ــالوحي مــن هللا 
 حسا�ه، وشیخ اإلسالم وغیره �قولون: إن هذا ُیدرك �الحساب أو قـد ُیـدرك �الحسـاب فـال مـانع مـن
 إدراكه، لكن ال �منع أن �كـون مقارًنـا لـه أو ُیوجـد مـا ُ�قارنـه مـن صـنوف العـذاب، وقـد حصـل قبـل

 سنواٍت قر�بة حصل معه فیضانات، وحصل معه أشیاء وزالزل.
 أن یزنــي عبــده أو تزنــي أمتــه و�نتشــر ذلــك بــین -جــلَّ وعــال–�غــار، �غــار هللا  -جــلَّ وعــال– فــاهلل

 نسأل هللا السالمة والعافیة. ،الناس و�شتهر و�ضعف إنكاره
فعلــى المســلم الســیما طالــب العلــم أن �كــون لــه دور فــي المجتمــع فــي إصــالح النــاس، فــي إصــالح 

ة المســجد والحــي، ثــم ینتشــر خیــره وفضــله فــي عمــوم نفســه أوًال، ومــن تحــت یــده، وأســرته، وجماعــ
ُر َما ِ�َقْوٍم َحتَّى �ُ {الناس؛ لیرفع هللا عنَّا البالء   .]١١[الرعد: }مْ ا ِ�َأنُفِسهِ مَ َغیُِّروا ِإنَّ للااََّ ال ُ�َغیِّ

فكــان النــاس علــى خیــٍر عظــیم علــى مــر العصــور فاجتــالتهم الشــیاطین عــن �عــض مــا �ــانوا علیــه 
ا جمــیًال، وأن �صــلح أئمتنــا ووالة أمورنــا، وأن یــد -جــلَّ وعــال–نســأل هللا  لهم علــى أن یردنــا إلیــه رد�

 .الحق، وأن یوفقهم للعمل �ه
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه. 

 طالب:........
 لكن حصل وانتهى. ،غلط

 طالب:........
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 ؟ والثاني على سبیل االستحباب ،ن الوجوبهل األر�عة �لها واجبة أو الثنتان م ،المسألة خالفیة
ــاٍن،وتعــرف رأي الحنفیــة أنــه مــا فیــ ُ�صــلي صــالة الكســوف �ــأقرب صــالٍة  ،ر�ــوع ثــانٍ  همــا فیــ ه ث

إذا رأیتموهــــا فصــــلوا �ــــأقرب صــــالٍة صــــلیتموها مــــن « :صــــالها مــــن المكتو�ــــة، وجــــاء فــــي خبــــر
 -علیــه الصــالة والســالم–وأقــرب صــالة صــالها مــن المكتو�ــة فــي �ســوفه فــي عهــده ، »المكتو�ــة

كانت صالة الفجر، فُتصلى ر�عتان ال صفة لهما زائدة عند الحنفیة، لكن جمهور أهـل العلـم علـى 
 أنها تؤدى �أكثر من ر�وع في الر�عة الواحدة، وأرجح ما ورد في الروا�ات ر�وعان في �ـل ر�عـة،

القصـة، وعلـى الصـحیح أن جاء ثالثة ر�وعات، وجاء أر�عة في مسـلم وغیـره، وقـال النـووي بتعـدد 
ولــو صــح  ،�حكــم علــى مــا عــدا الر�ــوعین �أنــه شــاذ -رحمــه هللا–شــیخ اإلســالم  ،القصــة لــم تتعــدد

ســنده؛ ألن الحادثــة مــا حصــلت إلــى مــرة واحــدة، وشــیخ اإلســالم مــن تمــام عزمــه وشــدته فــي هــذا 
 �قول: إنها لم تحصل إال مرة واحدة، و�براهیم ما مات إال مرة واحدة.

 ......طالب:..
 ال؛ حتى ینجلي.

 طالب:.......
كر واالســتغفار، والتو�ــة والرجــوع إلــى  ال، إن انجلــى انتهــى األمــر، و�ذا مــا انجلــى ُ�كثــرون مــن الــذِّ

 هللا.
 طالب:.......

�قـــول أهـــل العلـــم: إن غابـــت الشـــمس �اســـفًة أو طلعـــت والقمـــر خاســـف لـــم ُ�صـــلوا، قـــالوا: لـــذهاب 
نجلـى أو العلة؛ لذهاب االنتفاع بهما، وهي في الحقیقة ال ُ�علـم هـل ااالنتفاع بهما، قالوا هكذا هذه 

سـف ال مـا انجلـت أو طلعـت والقمـر خاأم ما انجلى إن غابت الشمس �اسـفة مـا ُ�علـم هـل انجلـت 
؟ والصـــالة معلقـــة برؤ�تـــه، ونها�ـــة الصـــالة معلقـــة �انجالئـــه وذهـــاب ُ�علـــم هـــل انجلـــى أو لـــم ینجـــلِ 

 الرؤ�ة.
 طالب:.......

لیــه ال مــا ُأطِلــع علیــه �عرفــه، ومــا لــم ُ�طَلــع ع -علیــه الصــالة والســالم–علــم إال مــا ُأطِلــع علیــه ال �
 وهذا غیب. ،�عرفه

 طالب:........
هــو فــي قصــة الكســوف وصــالة الكســوف، وتقدمــه إلــى النــار عنهــا وتكــأكؤه عنهــا وعــرض الجنــة 

 هذه ما هي �كل األخبار. -علیه الصالة والسالم–والنار علیه 
 لب:........طا

علیــه الصــالة –وقــف فیهــا؛ ألنهــا للحاجــة إذا ُوِجــد مــا یــدعو لهــا فیحصــل التنبیــه، �مــا فعــل النبــي 
 إن حصل ما یدعو لها، و�ن لم �حصل ما یدعو لها فلیست مرتبة. -والسالم



 
 

  
 

=i_|||||||k‘=Ï|||||||–à¶^=à|||||||îk© =}à|||||||è“|||||||k≈ÿ^=F۱E==
=
=

٤ 

 طالب:........
غیـر على �ل حال �حصـل فـي األمـور واالضـطراب واألشـیاء التـي تخـرق العـادة مـا �حصـل فیمـا �ُ 

مـن شـدته وشــفقته وحرصـه علـى نفســه وعلـى أمتــه  -علیـه الصـالة والســالم–الحـال أحیاًنـا، فــالنبي 
خـــرج بهـــذه الهیئـــة وهـــذه الكیفیـــة، هـــذا �خـــالف اآلن �طلعـــون النـــاس یتراءونـــه و�صـــورنه، �طلعـــون 

 للبراري والقفار �جعلونها مناسبة ُأنس؛ هذا �له �سبب إشاعة و�ذاعة وقت الكسوف قبل حصوله.
 .نعم

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه.
ـأو عتقوه أفـ ن ثالثـةٍ یو�ذا �ـان العبـد بـ"كتاب العتق:  :-رمحه هللا تعاىل–قال  ثالـث ل نفسـان الو�َّ

ا بد حر� ا فقد صار العمنهم حقه و�ان معسرً  عتق �ل واحدٍ أأو  ،أن �عتق حقوقهما مع حقه ففعل
 ثالثة".الؤه بینهم وو 

 أثالًثا.
 ،ثلثیـه عتق �له وصار لصاحبیه علیه قیمة موسر عتقه أحدهم وهوأولو أثالًثا،  ووالؤه بینهم"

ا حـر�  ألنـه قـد صـار ؛عتقـاه �عـد عتـق األول لـه وقبـل أخـذ القیمـة لـم یثبـت لهمـا فیـه عتـقٌ أفإن 
موســر عتــق علیــه نصــیبه عتقــه الثــاني وهــو أعتقــه األول وهــو معســر و أن ��عتــق األول لــه و 

 األول".لث والئه للمعتق و�ان ثُ  ،ونصیب شر�كه
 .و�ان ُثلث والئه للمعتق األول ،لث قیمتهو�ان علیه ثُ 

عتـق �ـان الم ولو ، وُثلثاه للمعتق الثاني،و�ان علیه ُثلث قیمته، و�ان ُثلث والئه للمعتق األول"
لثه �ان ثُ  لٌ فإن مات وفي یده ما ،ن لم �عتقا لملثه رقیقً و�ان ثُ  ،ا عتق نصیبه منهالثاني معسرً 
 .ق منهماأح لثاه للمعتق األول والمعتق الثاني �الوالء إذا لم �كن له وارثٌ وثُ  ،لمن لم �عتق

عسـر�ن فإن �انا م ،منهما أن شر�كه أعتق حقه منه و�ذا �ان العبد بین نفسین فادعى �ل واحدٍ 
 احـدٍ و ن �انـا عـدلین �ـان للعبـد أن �حلـف مـع �ـل فـإ ،منهما على شـر�كه قبل قول �ل واحدٍ لم �ُ 

 . امع أحدهما و�صیر نصفه حر�  ا أو �حلفمنهما و�صیر حر� 
ا علـى وصـار مـدعی�  ،منهما �حر�تـه ا �اعتراف �ل واحدٍ و�ن �ان الشر�كان موسر�ن فقد صار حر� 

 . منهما لشر�كه فیمین �ل واحدٍ  فإن لم تكن بینةٌ  ،شر�كه نصف قیمته
ــ رجــلٌ  و�ذا مــات فقــال أحــد  ،ف ابنــین وعبــدین ال �ملــك غیرهمــا وهمــا متســاو�ان فــي القیمــةوخلَّ

فـإن  ،ع بینهمـاقـرِ أُ  ،أبي أعتق أحدهما ال أدري مـن منهمـا :وقال اآلخر ،أبي أعتق هذا :االبنین
 ،جـز االبنـان عتقـه �ـامالً لثـاه إن لـم �ُ ق منـه ثُ وقعت القرعة على الـذي اعتـرف االبـن �عتقـه عُتـ

و�ـان لمـن أقرعنـا �قولـه فیـه  ،لثـهو�ن وقعت القرعة علـى اآلخـر عتـق منـه ثُ  ،اآلخر عبدً و�ان ا
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فصـار  ،عتقـهأدس العبـد الـذي اعتـرف أن أ�ـاه وألخیـه نصـفه وُسـ ،دسه ونصف العبـد اآلخـرسُ 
 .امن العبدین حر�  لث �ل واحدٍ ثُ 

ف وصــاحب فــأعتق صــاحب النصــ ،دســهوآلخــر سُ  ،لثــهوآلخــر ثُ  ،نصــف عبــدٍ  و�ذا �ــان لرجــلٍ 
همـا و�ـان والؤه بین ،نا حق شر�كهما فیه نصـفینموسر�ن عتق علیهما وضمِ  اا و�انالسدس معً 

 .لثهدس ثُ ولصاحب السُّ  ه،اُثلثا لصاحب النصف أثالثً 
ن نصـف وضـمِ  ،بلـغ �ـه الحـدب ولـم یُ دِّ و�ذا �انت األمـة بـین نفسـین فأصـابها أحـدهما وأحبلهـا أُ 

 ،تهـاا �ـان فـي ذمتـه نصـف قیمفـإن �ـان معسـرً  ،وولـده حـرٌّ  ،لـه قیمتها لشر�كه وصارت أم ولـدٍ 
 .و�ن لم تحبل منه فعلیه نصف مهر مثلها وهي على ملكهما

عتــق علیــه �لــه و�ــان  ا مــن �عــض مــن �عتــق علیــه �غیــر المیــراث وهــو موســرٌ و�ذا ملــك ســهمً 
 ".ا لم �عتق علیه منه إال ما ملك منهو�ن �ان معسرً ، لشر�كه علیه قیمة حقه

 قدار ما ملك منه.إال م
قـدار مـا م، و�ن ملك �عضه �المیراث لم �عتـق منـه إال ما ملك منهمقدار لم �عتق علیه منه إال "

 ".اموسرً  ملك
 لم �عتق منه إال ما ملك منه موسًرا �ان أو معسًرا.

 مقدار".إال منه لم �عتق "
 لم �عتق علیه إال ما ملك منه.

 مقدار"إال  علیهلم �عتق "
 ر، المقدار في الموضع األول.مقدا هما فی

 طالب: عندنا مقدار موجودة.
 طالب:........

 ال.
 .لم �عتق علیه إال ما ملك منه موسًرا �ان أو معسًرا"
تــق أحــدهم وأوصــى �ع ررهم أو دبَّــفــأعتقهم فــي مــرض موتــه أو دبَّــ دٍ �ــان لــه ثالثــة أعُبــ نو�

 ،مي رقٍّ وسـه ع بیـنهم �سـهم حر�ـةٍ قـرِ أُ  ،لتساوي قیمـتهم ؛ولم �خرج من ثلثه إال واحدٌ  ،اآلخر�ن
 عتق دون صاحبه. فمن وقع له سهم حر�ةٍ 

 ".أحد�م :ولو قال لهم في مرض موته
 عندنا صاحبیه.
 ."�لكمو  ولو قال لهم في مرض موته: أحد�م حرٌّ  "دون صاحبیه،

 أو �لكم ُحر.
 .ومات فكذلك أو �لكم ُحرٌّ "
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قیمـة لـث مالـه �فـي �فعتـق �موتـه و�ـان ثُ  ،موته عتقه في مرضأره أو و�ذا ملك نصف عبد فدبَّ 
عتـق إال �والروا�ـة األخـرى ال  ،ا فـي إحـدى الـروایتینو�ان �له حـر�  ،عطيالنصف الذي لشر�كه أُ 

 ".ر �عضهو�ذلك إذا دبَّ  ،لث ماله �في �حصة شر�كهن �ان ثُ �حصته و 
 ال �عتق إال حصته.

 ".و�ن �ان ُثلث ماله �في �حصة شر�كه"
ا مـا ولـذ "و�ان ُثلث ماله �فـي �قیمـة النصـف الـذي لشـر�كه ُأعطـي"ي المسألة األولـى ألنه �ان ف

ــة األخــرى ال �عتــق إال حصــته و�ن " وجــدت ــه حمــلوالروا� ــث مال ــة كیــف حمــل؟" ُثل حصــة  "قیم

 " إلى آخره....لكله وهو مالكٌ  شر�كه، و�ذلك إذا دبَّر �عضه
 المغني؟� ماذا

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:........
 طیب صح مثل ما عندي.

 أنت عندك في المغني شيء؟
 طالب:.......

 فیها؟ ماذافي إحدى الروایتین عن أبي عبد هللا، والروا�ة األخرى 
 ".والروا�ة األخرى ال �عتق إال حصته و�ن �ان ُثلث ماله �في �حصة شر�كه" طالب: عندي

 عندك؟ ماذا "و�ن حمل"
 طالب:........

 ".مة حصة شر�كهو�ن حمل ُثلث ماله قی"
 طالب:........

 .لكن الكالم على الُمثبت
هـر علیـه ثـم ظ ،لثـه �حـتملهم فأعتقنـاهموثُ  أعـتقهمولـو  ،لكلـه و�ذلك إذا دبَّر �عضه وهو مالـكٌ "

كثر ألثه عن ا لعجز ثُ فأعتقنا منهم واحدً  ولو أعتقهم وهم ثالثةٌ  ،عناهم في دینه�ستغرقهم �ِ  دینٌ 
 ".ون �خرج ثم ظهر له مالٌ  ،منه

 ُ�خَرجون �ا شیخ؟ أمطالب: َ�خرجون 
  "ُ�خِرجون من ُثلثه عتق من ُأِرق منهم".عندنا ال هذا وال هذا 

 .ُ�خِرجون من ُثلثه عتق من ُأِرق منهم ثم ظهر له مالٌ "
 .حتى �أتي الوقت ؛اه لم �عتقسمَّ  في وقتٍ  أنت حرٌّ  :ومن قال لعبده
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ت سـلم حلَّـأفـإن  ،و�انت نفقتها علیـه ،نها والتلذذ بهاع من غشیانِ نصراني مُ  و�ذا أسلمت أم ولدٍ 
 قت.و�ذا مات عتُ  ،له

 ".تلدینه أول ولدٍ  :و�ذا قال ألمته
 فإن أسلم و�انت نفقتها علیه فإذا مات عُتقت.

 طالب:.......
 ي عندك.نعم الذ

 ".فإن أسلم حلَّت له، و�ذا مات عُتقتطالب: عندنا "
 موجودة في المغني؟

 طالب:........
 نعم.

عتـق  ه القرعـةفمـن أصـابت ،ع بینهماقرِ فولدت اثنین أُ  ،و�ذا قال ألمته: أول ولٍد تلدینه فهو حرٌّ "
 ".اإذا أشكل أولهما خروجً 

 طالب:.........
.  فهو حرٌّ

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 ".فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروًجا"

 إشكال العبارة صحیحة. هما فی
 طالب:.........
 مثل ما عندنا.

علــى و  ،افقــد صــار حــر�  ،عتقنــي ففعــلأشــترني مــن ســیدي بهــذا المــال و ا :و�ذا قــال العبــد لرجــلٍ "
 :ال لـهال أن �كـون قـإووالؤه للـذي اشـتراه  ،المشتري أن یؤدي إلـى البـائع مثـل الـذي اشـتراه �ـه

 م".، �هللا أعلو�كون السید قد أخذ ماله ،�اطلین فیكون الشراء والعتق ،عني بهذا المال�
 طالب:........

 ؟�یف "و�كون السید قد أخذ ماله"
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 ."و�كون السید قد أخذ ماله"
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 طالب:........
 ؟ ما �صیر.ا�عني �كون أخذ ماله وأخذ عبدً 

 طالب:........
 زائدة زائدة. ،ال ال

والغالــب أو األصــل أن  ،�اعتبــاره أول مــن صــنَّف متًنــا علــى المــذهب - تعــالىرحمــه هللا–المؤلــف 
ذا فـي األولیة ال تكون على الوجه التام المرضي، بـل ال ُبـد أن یتـرك األول لآلخـر شـیًئا ال ُبـد، وهـ

ارات ومـا �عتر�هـا مـن الـنقص والخلـل، وأحیاًنـا فـي العبـ ،المتون األولـى فیهـا مـا فیهـا ،جمیع الفنون 
 .وُ�زاد فیها وُ�نَقصثم ُتحرر وُتهذَّب وُتنقَّح  ...�كون ما 
أصـله  ،ي هو بین یدي طالب العلم في هذه البالد من أشهر المتون عند المتـأخر�نالذ ،في الزاد 

 .المقنع، وصاحب الزاد زاد من مسائل الفقه على ما في المقنع على ما مثله ُ�عتمد، وحذف منه
 طالب: ...

 ؟ماذا 
 ..طالب:.....

 �عبارته.
�ــد مســائل نــادرة الوقــوع حــذف منــه أشــیاء، وزاد علــى مــا مثلــه ُ�عتمــد، فالمتــأخر ُ�حــرر وُ�ــنقَّح و�ز 

 و�نقص وُ�رتب، و�هذا تكمل هذه المتون وتتحرر وتتنقح.
 هـو مـا جـاء �قواعـد أو اعتمـد ؟وهذا �اعتباره أول متن عند الحنابلة تـرون مـن أیـن جـاءت المسـائل

صـوص خالصـتها موجـود، لكـن یبقـى أنـه مسـألة مـا وِجـد فـي المتـون المتـأخرة على ما جاء فـي الن
 وترتیب المسائل الفقهیة، و�ناء المسائل الفقهیة علیها. ،من اعتماٍد على النصوص

 ."ن ثالثةٍ یو�ذا �ان العبد ب"قال في أول األمر: 
 طالب:.......

 ما �خالف، لكن ُ�فتتح الباب بهذه الجملة؟! 
 طالب: ال.

ِكـر �طعن، هو �كفیه السبق وفتح البـاب لغیـره؛ ولـذلك ُعنـي بهـا الحنابلـة عنا�ـة فائقـة، وذُ  لیس هذا
ه إال مختصـــر مـــا فیـــ الـــه مـــا یز�ـــد علـــى ثالثمائـــة شـــرح؛ ألنـــه تفـــرَّد مـــن بـــین ســـائر المـــؤلفین قروًنـــ

ن ثـم �عـد ذلـك جـاءت المتـون تباًعـا إلـى أن وصـل األمـر إلـى مـا وصـل إلینـا اآلن، تظنـو  الخرقي،
أن العبــارات عنــد المتــأخر�ن فــي ترتیبهــا وتنســیقها مثــل مــا �انــت عنــد المتقــدمین فــي �ــل الفنــون؟ 

 لیست �ذلك.
ولیس على طر�قة المتون المعتمـدة عنـد أهـل العلـم �عـد أن اسـتقر وضـع العلـوم �لهـا، �قـول: قـال: 

 طیب العتق ما هو؟  "و�ذا �ان العبد بن ثالثٍة"
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الــذي هــو فــي األصــل عجــٌز حكمــي، الــرِّق هــو فــي األصــل عجــٌز  العتــق هــو الحر�ــة وزوال الــرق 
هــذ الســبب األصــلي، ســببه األســر مــن الكفــار فُیســترق هــذا  ،حكمــي یلحــق �الشــخص ســببه الكفــر

المأسور، وهو حكمي ال حقیقي قد �كون هذا العبد �صرع عشرة من األحرار ما فیه عجز حقیقي، 
وفیمـا �مكـن أن �كسـبه مـن مـال إن �ـان �ملـك  لكنه عجٌز حكمـي �عوقـه عـن التصـرفات فـي نفسـه

 على قول من قالوا: �ملك، فهو عاجز، و�ذا حصلت له الحر�ة تمت علیه النعمة.
ــارِ َعبــًدا  َأْعَتــقَ ًمــْن «ولــذا جــاء فــي الحــدیث  َتــَق َأعْ ، وَمــن ِجــهِ َجــُه ِ�َفرْ َحتَّــى َفرْ  َ�ــاَن ِفَكاَكــُه ِمــَن النَّ

لتصـرف �ـأن الحر�ـة وتمـام المـاذا؟ ألن هـذا العبـد المحجـوز عـن  »ِمـَن النَّـارِ  َ�اَنَتا ِفَكاَكـهُ  اْمَرَأَتْینِ 
ال یتصــرف فــي نفســه �البهیمــة �مــا ُیبــاع ومــا ُ�شــترى، وهــذا الكــالم ال ُیرضــي  ،وجــوده مثــل عدمــه

 �عض الجهات، لكنه مع ذلك هذا حقه الشرعي.
ــَبوا مــنهم مــن  ت َســَبوا، و�ثــر األرقــاء فــي بیــو لمــا غــزا المســلمون األقطــار بــالد فــارس والــروم، وَس

ف للعتق. -قبل ذلك–المسلمین جاء الحث على   قد جاء الحث على العتق، والشرع یتشوَّ
في نها�ة أو في أواخر الفصل الماضي ذ�ر �عض اإلخوان أن هذا الكتاب لو ُتِرك؛ لعدم الحاجـة 

تـي ال هـذه المسـائل المعقـدة اللعـدم وجـود األرقـاء، فمـاذا �قـول هـذا المقتـرح إذا سـمع  ،والداعي إلیه
رصــید لهــا مــن الواقــع اآلن؟! مســائل معقــدة المتــون األخــرى تقــرأ فیهــا مــا اســُتنِبط مــن النصــوص، 

ف إلیه ،والعتق معروف علیـه  وجعله في الكفارات �لهـا العتـق، واآلن الـرِّق قـد ُ�عاقـب ،الشرع یتشوَّ
ــو ُ�عــرف أ  ن ن دولــة فیهــا مــن هــذا النــوع یتســلطو �عــض المنظمــات الدولیــة ُتعاقــب علــى الــرِّق، ول

 علیها.
 وعـادت لـه قیمتـه بـین الشـعوب و�ـین ،وعلى �ل حال هذا األمر لیس �الید، و�ذا عاد لإلسالم ِعـزه

ا مــاألمــم، ورجعــت إلیــه هیبتــه، وُرِفــع الــذُّل الــذي ُضــِرب علــى أهلــه �ــان لنــا �ــالم آخــر، لكــن اآلن 
 هذه المسائل. ق فال داعي لدراسةرِ  هما فی هعندنا إال أن

التـي  ومع ذلك �ونه ال ُیوجد ال ُ�عدم أن ُیوجد في یوم من األ�ام، ولو قلنا بهذا إن �عـض األبـواب
ذا إوالعكـس، �عنـي لمـاذا تقـرأ المـرأة فـي �تـاب الجهـاد  ،تختص �الرجال ال داعي ألن �قرأها النسـاء

ـــة �الج ـــه أو �ـــذا فهـــي لیســـت مطالب ـــاٍب فـــي الحـــدیث أو فـــي الفق هـــاد؟ و�عـــض المســـائل مـــرت �كت
ر �جملتــه ال  ــد أن ُیتصــوَّ ــالخاصــة �النســاء أ�ًضــا لمــاذا �قرأهــا الرجــال و�ــذا؟ ألن العلــم ال ُب د مــن ُب

 تصوره �جملته.
ــارِ « ألة مــن المســائل ن هــذه المســإ�قــول أهــل العلــم:  »وَمــن َأْعَتــَق اْمــَرَأَتْیِن َ�اَنَتــا ِفَكاَكــُه ِمــَن النَّ

منها هـذه  ،النصف من الرجل، المرأة على النصف في خمس مسائل الخمس التي فیها المرأة على
 ،الشـهادة، ومنهـا: الد�ـة، والعقیقـة، واإلرث، و اواحـدً  التي هي العتق ُ�عتق امرأتین �أنما أعتق رجـًال 

 خمس مسائل.
 دفعًة واحدة. مًعا" "فأعتقوهمن األسیاد ملكوه  "و�ذا �ان العبد بین ثالثٍة"قال: 
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ل نفسان" لوا الثالث  "أو و�َّ : لوا جمیًعـاقـا "عتـق حقوقهمـا مـع حقـه ففعـلأن �ُ "اثنان من المالك و�َّ
 فالن حر أو قال �ل واحٍد منهم في وقٍت واحد: نصیبي من فالن لوجه هللا.

ي الوصـف، ف�عني استووا  "فقد صار العبد حر�ا أو أعتق �ل واحٍد منهم حقه و�ان معسًرا ،ففعل"
ینفـــذ عتـــق الموســـر، و�مـــا أن  او�عضـــهم موســـرً  او �ـــان �عضـــهم معســـرً فـــي الیســـر والعســـر، لكـــن لـــ

 ُ�ستسعى العبد في الباقي أو �سري في حق الموسر إذا �ان قادًرا على وفائه.
  ."أو أعتق �ل واحٍد منهم حقه و�ان معسًرا فقد صار العبد حر�ا"

 طالب: ...
 .نعم

 طالب:........
 .".."و�ان معسًراعلى �المه 
 ...                           طالب:....

 على �المه؟
 طالب:.......
 انظر العبارة.

 ما إذا تفاوتت المجالس. -أحسن هللا إلیك–طالب: لعل المراد 
 نعم إذا �انت تفاوتت المجالس....

 طالب:........
 نعم ألن.....

 طالب:........
 "و�ذا �ان العبد بین ثالثٍة".�قول: 

 طالب: فأعتقوه مًعا. 
ـل نفسـان الثالـث أن �عتـق حقوقهمـا مـع حقـه فف"ًعا �عني في وقٍت واحد دفعة واحدة م  "عـلأو و�َّ

  ".أو أعتق �ل واحٍد منهم حقه"دفعًة واحدة هذا مثل المسألة األولى، 
 أحسن هللا إلیك. ،طالب: لعل هذا في مجالس متفاوتة

 والحكم؟ ،طیب
 ن حقه.طالب: ألنه لو �ان موسر �ان العتق للسابق و�ضم

 .و�ان معسًرا" "أو أعتق �ل واحٍد منهم حقهطیب 
 طالب:........

أنا أقول: إذا اسـتووا فـي الوصـف فـي الصـورة األولـى فـي الیسـار، وفـي الثانیـة فـي اإلعسـار، لكـن 
 إذا �انوا معسر�ن وهذا العبد �أتي على أموالهم �لها هل �سري هذا العتق؟
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 طالب:........
 �اعهم فیمن یز�د. -ه الصالة والسالمعلی–في حیاته، الرسول 

 طالب:........
 .-علیه الصالة والسالم-إذا �ان علیه َدین، و�اع اثنین وأ�قى أر�عة في الرِّق 

 نقرأ المسألة من المغني اقرأ.
ــ، فــأعتقوه مًعــو�ذا �ــان العبــد بــین ثالثــةٍ "قــال:   وقهمــا مــععتــق حقل نفســان الثالــث أن �ُ ا، أو و�َّ

 ".منهم حقه وهو معسر أعتق �ل واحدٍ حقه، ففعل، أو 
 منهم؟أم منهما 

 طالب: منهم. 

 "اا، ووالؤه بینهم أثالثً فقد صار حر�  ،حقه وهو معسرٌ "
 أیهم؟ "و�ان معسًرا"الضمیر 

 طالب:.......
 أیهم؟ ؟هذا من هو المعسر "و�ان معسًرا"

 طالب:........
 أن �كونوا على وصٍف واحـد فـي الیسـار فـي لكن أنا أتصور أنه ُیر�د ،نعم العبارة ما هي �صر�حة

 وفي اإلعسار في المسألة الثانیة، ما ألحٍد منهم وصٌف �ختص �ه عن غیره. ،المسألة األولى
 طالب:........

 ما له أثر على �المه.
 طالب:........
 نعم من نصیبه.
 طالب:........

 كیف؟ 
 طالب:........
 .اموسرً  اإذا صار واحدً 
 طالب:........

یبه ؟ تنتهي عن الثـاني، و�عتـق مـن نصـا، والثالث معسرً ا، والثاني موسرً اطیب إذا �ان األول معسرً 
 الباقي.
ل.  كمِّ

 طالب:.......
 حضره.أ
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والن ا �عــد واحــد، وهــم معســرون، أو �ــان المعتقــان األ فأمــا إن أعتقــه ســادته الثالثــة، واحــدً "
هـذا و �ـل واحـد مـنهم حقـه، ولـه والؤه،  ا، فالصحیح فیه أنـه �عتـق علـىمعسر�ن، والثالث موسرً 

 :دهماأحـ :قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر، فیما إذا أعتق المعسر نصیبه قـولین شـاذین
ه ونصـف نصفه حـرٌّ  اا، إذ ال �مكن أن �كون إنسانً أنه �اطل؛ ألنه ال �مكن أن �عتق نصفه منفردً 

 ".عبدٌ 
 المبعَّض ما هو؟ 

 طالب:.......
بطـل ف ا، ونصفها زوجـة، وال سـبیل إلـى إعتـاق جمیعـهن أن �كون نصف المرأة طالقً كما ال �مك"

 ".كله
 و�ـرث میـراث ،والمبعَّض أحكامه في الشرع معروفـة ،اونصفه عبدً  ا،مع الفارق �ون نصفه حر�  ،ال

ال فــهــذا مقــرر عنـد الفقهــاء، �خــالف الطــالق  ،حـر بنصــفه الحــر، و�ــرث میــراث عبـد بنصــفه العبــد
ا �قولـه ، مـن لیكُمـل طالقهـاالهـا طلقتـ ولذلك ما ُ�قال لمن ُطلِّقـت واحـدة: طلـق ُثلثهـا، �ـاقٍ  یتبعَّض؛

 .أحد
 ".�عتق �له، وتكون قیمة نصیب الذي لم �عتق في ذمة المعتق :والثاني"

 أنتم تدرون ما سبب هذا التعقید في العبارات؟ 
 طالب: لم ُ�مارس عملی�ا.

 ه الناس في حیاتهم الیومیة.ما ُیزاول ،ممارسة عملیة هما فی
 طالب:........

ء، وُحــرر جمیــع األرقــا ،ألــف وثالثمائــة وأر�عــة وثمــانین ال ُیوجــد رق  ،اآلن مــن ســنة أر�عــة وثمــانین
رق، یوجـد وُ�ـذ�ر فـي �عـض البلـدان  هخمس وخمسـین سـنة مـا فیـ ،ومن ذلك الوقت أر�عة وثمانین

 ا ومالي، ما عندنا أحد منهم؟ینامثل: مور�ت
 ب:.......طال

 ما هو موجود.
�ـذا، �قولون: هذه تظهر �عض األقـوال حینمـا ُیـراد العتـق، العتـق فیـه �فـارة ُ�قـال: اسـألوا فـي �ـذا و 

 �هللا أعلم �حقیقة الحال.
 طالب:.......

ــل هنــاك وغیــره، لكــن المشــكلة مــا هــي؟ أنهــم حتــى العتــق عنــدهم �قولــون: �ســألونك تشــتري  یوصِّ
 م؟ لُتعتق �كفیهم ُعشر القیمة؛ ألنهم �أخذون الدراهم و�رجع لهم.أو تشتري لتستخد ،لُتعتق

 طالب:.......
 .ائً وعشرة اآلن، لكن فیما ُ�قال �هللا ما أدرى عنه شی
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تشــتري لتأخــذ وتســترق وتســتخدم وال مائــة ألــف؛ ألن ذاك �عشــرة یرجــع طــول النهــار  �نــت لكــن إذا
 هذا تالعب. -�هللا المستعان-عندهم 

 طالب:.......
ه علـى �ـل حــال إذا جـاء مسـلم وظــاهره العدالـة وقـال: هــذا اشـتر�ته أو ملكتـه أو ورثتــه، فـالقول قولــ
ا ُ�صدَّق؛ ألنه أصل في الشرع، وأصـل العقـود ُتقـر �أیـدي النـاس علـى مـا �ـانوا علیـه مـا لـم یـدعیه

 غیره.
 طالب:.......

 الممیز.
 طالب:........

 �هللا إذا لم یترتب علیه ضیاعه.
 ......طالب:..

 .صبي ؟الممیز أین یذهب ،نعم، لكن قد یترتب علیه ضیاعه
 طالب:.......
 ال، ما له تصرف. ،المالك ممیز

 طالب:.......
 البیع والشراء ببدل، هذا یذهب إلى غیر بدل. ،ال

 طالب:.......
 

 السفیه نفسه من صح تصرفه صح عتقه.   
  


